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Yüzölçümü : 56759 ha Yükseklik : 0 m - 662 m
Boylam : 26,55ºD Ýl(ler) : Ýzmir
Enlem : 38,22ºK Ýlçe(ler) : Çeþme, Urla, Seferihisar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýzmir Valiliði; Çeþme Kaymakamlýðý; Çeþme Belediye Baþkanlýðý; Doða Derneði;

Sualtý Araþtýrmalarý Derneði - AFAG; Ege Kuþ Gözlem Topluluðu (EKGT); Ege Doðal Yaþamý Koruma Derneði (EgeDoða).

Ferdi Akarsu, Rukiye Tanyeri, Ahu Üzüm

EGE003
Korumaya Baðýmlý
Gerileme (-1)

Alanýn Tanýmý: Alaçatý ÖDA�sý, Ýzmir�in batýsýndaki Karaburun ve Çeþme yarýmadalarý uzantýsýnýn
güney yarýsýný içerir. Alan, batýda Ege Denizi ve Çeþme ilçesi, doðuda Uzunkuyu koruluðu ve
Urla ilçesiyle sýnýrlýdýr. Güney kýsmýnda ise alanýn en yüksek noktasý olan 662 metre yüksekliðindeki
Kýran Daðý yer alýr. Bunun dýþýnda alanda yüksekliði fazla olmayan çok sayýda tepe bulunur.
Alanýn batýsýnda yer alan Alaçatý Halici ÖDA�daki en büyük sulak alandýr. ÖDA�daki diðer sulak
alanlar halicin hemen batýsýndaki tepelerin arasýnda uzanýr ve çok sayýda nadir canlý türüne ev
sahipliði yapar. Yakýn çevresi tümüyle betonlaþmýþ Çeþme ve Kuþadasý ilçeleri arasýnda kalan
Alaçatý kýyýlarý, bölgenin el deðmemiþ son doðal alanlarýný oluþturmaktadýr. Kýyýnýn batý
kesimindeki Mersin Körfezi�nin açýklarýnda deniz kuþlarý için önemli bir üreme alaný olan adacýklar
bulunmaktadýr.
Habitatlar: Alan içerisinde kuru vadiler, kýyýlarda sarp kayalýklar ve bozulmadan kalmýþ küçük
kumsallar, tuzcul bataklýklar ve genel bitki örtüsü olarak kýsa boylu maki (garig) topluluklarý
yer alýr. Kýran Daðý eteklerinde yer yer kýzýlçam ile karýþýk Halep çamý ormanlarý bulunur.
Kýzýlçam ormanlarý Kýran Daðý�ndan batýya doðru yayýlýþ gösterir ve Mersin Körfezi�nin doðusunda
maki topluluklarýna dönüþür. ÖDA, bitkiler açýsýndan zengin mevsimsel su basar çayýrlara ve
sýð gölcüklere de ev sahipliði yapmaktadýr.
Türler: Türkiye ölçeðinde nadir bitki türlerinden biri olan Orchis lectea alanda yaygýn olarak
bulunur. Alandaki sýð gölcükler ülkemizde sadece burada bulunan Pilularia minuta

popülasyonlarýna ev sahipliði yapmaktadýr.
ÖDA, nesli tehlike altýnda birçok kuþ türüne ev sahipliði yapar. Alanda üreyen önemli yýrtýcý

türleri tavþancýl (Hieraaetus fasciatus), býyýklý doðan (Falco biarmicus) ve küçük kerkenezdir
(Falco naumanni). Alandaki adalar ada martýsý (Larus audouinii) ve tepeli karabatak
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) gibi deniz kuþlarý için önemlidir.

Alan ayný zamanda büyük memeliler için büyük önem taþýr. Ege Bölgesi�nde sýrtlanýn
(Hyaena hyaena) ve karakulaðýn (Caracal caracal) yaþadýðý nadir alanlardan biridir. Alaçatý
Halici�nin doðusundan Sýðacýk�a kadar uzanan kýyýlar, Akdeniz fokunun (Monachus monachus)
korunmasý için öncelikli alanlardan biridir.

Alan Kullanýmý: Alandaki temel insan faaliyetleri turizm, ormancýlýk, küçükbaþ hayvancýlýk,
balýkçýlýk ve tarýmdýr. Önceleri çoðunlukla baðcýlýk olan tarýmsal üretim, 1980�li yýllarda yoðun
olarak tütün, kavun yetiþtiriciliði ile yer deðiþtirmiþtir. Ayný zamanda zeytin, anason, soðan ve
enginar yetiþtirilir. Alanda son derece azalmýþ olmakla birlikte geleneksel keçicilik yapýlýr. Alanýn
güneyinde yer alan Mersin Limaný�nda birçok balýk çiftliði kurulmuþtur. Alaçatý Halici sörf
müsabakalarý için kullanýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki ana tehditlerin baþýnda büyük altyapý inþaatlarý, turizm ve ikincil konut
amaçlý plansýz yapýlaþma, sulak alan dolgu çalýþmalarý ve avcýlýk gelir. Bölgenin çeþitli turizm
faaliyetleri açýsýndan büyük potansiyele sahip olmasý eðer gerekli önlemler alýnmazsa biyolojik
çeþitlilik açýsýndan daha büyük bir tehdit haline gelebilir.

Bugüne kadar Çeþme Havalimaný inþaatý nedeniyle Alaçatý�nýn doðusunda yer alan garig
topluluklarý ve mevsimsel su basar çayýrlarýn yer aldýðý alanlar kýsmen zarar görmüþ ve Ýzmir
� Çeþme otoyolu Ildýr Körfezi ile Alaçatý arasýnda kalan ekosistemi ikiye bölmüþtür.

Aþýrý ve yasadýþý balýkçýlýk ve kýyý alanlarý üzerindeki yapýlaþma baskýsý sebebiyle Akdeniz
foku ve diðer kýyý canlýlarýnýn yaþam alanlarý tehlike altýndadýr. Bu kýyýlar için en önemli tehdit,
koruma kurullarý tarafýndan bilimsel kriterlerden yoksun olarak sit derecelerinin düþürülmeleri
sonucunda kýyýlarýn yapýlaþmaya açýlmasýdýr.

1998 yýllarýnda ÖDA�nýn kuzeybatý sýnýrýndaki Buca Ovasý üzerinde Alaçatý Kutlu Aktaþ içme
suyu barajý yapýlmýþtýr ve bunun sonucunda özellikle küçük kerkenezler (Falco naumanni) için
önemli bir beslenme alaný olan sulak çayýrlar kaybolmuþtur.
Koruma Çalýþmalarý: Alanda her yýl EgeDoða ve EKGT tarafýndan kýþ ortasý su kuþu sayýmlarý
ve kuþ atlas çalýþmalarý yapmaktadýr.

Alaçatý � Sýðacýk arasýnda kalan kýyý þeridi 2004 yýlýnda SAD-AFAG ve Çevre ve Orman
Bakanlýðý tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen bir basýn toplantýsý ile Akdeniz fokunun Türkiye�de
korunmasý için öncelikli beþ alan arasýna dahil edilmiþtir.

2006 yýlýnýn Nisan ayýnda Sualtý Araþtýrmalarý Derneði, Doða Derneði, EgeDoða ve Greenpeace
Akdeniz, Alaçatý ve Çeþme kýyýlarýnda sit alanlarýnýn derecesi düþürme kararlarýna karþý iki ayrý
iptal davasý açmýþtýr.
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Alaçatý önemli doða alaný topografya haritasý Alaçatý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý
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